Orvego®
FUNGITSIID
Toimeained: ametoktradiin 300 g/l, dimetomorf 225 g/l
Preparaadi vorm: suspensiooni kontsentraat (SC)
Orvego’t kasutatakse kartulil lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks.
Orvego’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus
H302 Allaneelamisel kahjulik.
EH410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni. Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P301+P312+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Sisaldab ohtlikku ainet dimetomorf.
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefoni number: 112, mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Pakend: 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 5 l ja 10 l.
Eesti reg. number: 0397/11.04.11
Partii nr.: vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Säilitage kaitstult külmumise eest. Hoida temperatuuril 0 oC kuni + 30 oC.
Loa valdaja: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, DK-1560 København V, Taani.
Tootja/ pakkija: BASF SE, Crop Protection Division, P.O. Box 1 20, 67114 Limburgerhof,
Saksamaa
Maaletooja ja turustaja:

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
Toote kirjeldus
Orvego on kaitsva, translaminaarse ja lokaalselt süsteemse mõjuga lehtede ning varte kaudu
toimiv fungitsiid kartuli lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks. Orvego sisaldab
kahte toimeainet – ametoktradiin ja dimetomorf.
Ametoktradiin esindab uut fungitsiidide keemilist gruppi - pürimidüül amiinid (PA). See on
kontaktse toimega kõrge efektiivsusega fungitsiid munaseente nagu Phytophthora infestans ja
Perenospora hävitamiseks. Ametoktradiini toimel väheneb seentel ATP sisaldus ning hapniku
tarbimise võime ja nad ei oma ainevahetusprotsessideks piisavalt energiat. Ametoktradiin
tõrjub lehemädanikku ja ebajahukastet haigustekitajate kõigis arengufaasides.
Dimetomorf on karboksüliidhappe amiidide gruppi (CAA) kuuluv lokaalselt süsteemse ning
translaminaarse toimega fungitsiid. Dimetomorf inhibeerib fosfolipiidide biosünteesi ja
rakuseinte moodustumist. Dimetomorf põhjustab rakuseinte lagunemist ja sellega seotud
rakkude surma. Ta toimib seene elutsükli kõigis arengujärkudes v.a. zoospooride
moodustumine ja zoospooride liikuvus ning omab head eoste moodustumise vastast toimet.
Dimetomorf ja ametoktradiin täiendavad teineteise toimet, seega pakub Orvego nii kontaktset
kui lokaalselt süsteemset toimet kartuli-lehemädaniku tõrjel. Orvego tõrjub kartulilehemädanikku nii lehtedelt kui vartelt, kui teda kasutada kartuli-lehemädaniku
tõrjeprogrammis täpselt ajastatud pritsimistena. Orvego kasutamine kartuli-lehemädaniku
tõrjeprogrammis kaitseb mugulaid koristusjärgse pruunmädaniku nakkuse ohu eest ja
vähendab pruunmädaniku esinemist mugulatel. Orvego on kõige efektiivsem, kui teda
kasutada ennetava pritsimisena enne lehemädaniku ohu ilmnemist. Orvego tagab efektiivse
kaitse kartuli-lehemädaniku fenüül amiidi resistentsete tüvede suhtes.
Orvego kasutamist tuleb alustada kartuli-lehemädaniku esmase riski ilmnemisel. Pritsimist
tuleb alustada enne vagude kokkukasvamist (BBCH 20-89).
Mugulate pruunmädaniku nakkuse riski vähendamiseks tuleb Orvego’t kasutada korrapäraselt
soovitatud kulunormi ja pritsimise intervalliga alates taimede täisarengust kuni varte täieliku
kuivamiseni.
KASUTUSJUHEND
Orvego’t võib kasutada kõikidel kartulisortidel ning seemnekartulil.
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Kulunorm
Orvego’t 0,8 l/ha.
Orvego kasutamine kleepainega aitab suurendada pritsimise kvaliteeti ja preparaadi toimet.
Enne segus kasutamist lugege kleepaine etiketil toodud juhendit.
Pritsimise aeg
Orvego’t tuleb pritsimisprogrammis kasutada 5-10 päevaste intervallidega sõltuvalt kartulilehemädaniku nakkuse ohust. Kui haiguse surve ja lehemädaniku nakkuse oht suurenevad,
kasutada lühemat intervalli. Niisutatavaid põlde pritsida nii nagu kõrge nakkuse ohuga põlde.
Maksimaalne pritsimiste arv – 2
Ooteaeg – 7 päeva
Resistentsus
Dimetomorf kuulub karboksüülhappe amiidide keemilisse rühma (CAA), (FRAC kood 40,
H5), mida peetakse resistentsuse arenemise ohu suhtes madalaks kuni keskmiseks.
Ametoktradiin kuulub kinoon x inhibiitor (QxI) rühma (FRAC kood 45, C8), mida peetakse
resistentsuse arenemise ohu suhtes keskmiseks. Ei ole teada ühtegi Phytophthora infestans
resistentset tüve ei dimetomorfi ega ametoktradiini suhtes (2013). Orvego tõrjub
fenüülamiidide resistentseid kartuli-lehemädaniku tüvesid. Ristresistentsuse esinemist kartulilehemädaniku fenüülamiidide resistentsete tüvedega ei ole täheldatud.
Kasutamise soovitus resistentsuse arenemise vältimiseks:
 CAA fungitsiide on soovitatav kasutada ennetavalt.
 CAA fungitsiide võib kasutada maksimaalselt pooltel lehemädaniku pritsimise
kordadel kasvuperioodil ja maksimaalselt 2 pritsimist hooajal.
 Pritsimisprogrammis on soovitatud vahetada teiste toimeainete fungitsiididega.
Vee kogus
Kasutatava vee hulk 100 – 500 l/ha. Taimede ühtlaseks katmiseks tuleb pritsimislahuse vee
kogus valida vastavalt taimiku tihedusele.
Soovituslikud kogused:
Minimaalne kasutatava vee hulk on 100 l/ha, kuid lehemädaniku tõrje efektiivsust sellise
vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha
kasutaja enda vastutusel.
Pritsimislahuse valmistamine
Pritsimislahuse valmistamist alusta alati korralikult puhastatud pritsimisseadmega. Täida pool
pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Orvego’t ja ülejäänud vee
kogus jätkates pidevalt segamist. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Ära
kunagi valmista pritsimislahust rohkem kui pritsimiseks vaja. Orvego on vihmakindel 1 tunni
möödumisel pritsimisest.
Pritsimise tehnika
Orvego’t tuleb kasutada eeskirjade kohaselt kontrollitud ja kalibreeritud põllu pritsis.
Pritsimisseade tuleb alati enne kasutamist jääkidest puhastada ja kontrollida. Pritsimisseade
tuleb alati pärast kasutamist puhastada.

Segatavus
Vastavalt läbiviidud katsetele laboris on Orvego keemiliselt ja füüsiliselt kokkusobiv segus
Confidor (70% imidaklopriid), Switch (37,5% tsüpronidiil, 25% fludioksoniil), Ridomil Gold
(64% mankotseeb, 4% metalaksüül-M) ja Dithane Neotec (75% mankotseeb).
Segades 2 või rohkem toodet alusta alati tahke tootega järjekorras WG, WP, SG, SP
preparaadi vormiga. Järgmisena lisa vedelikud, neist esimesena vee baasil järjekorras SC, CS,
SL, seejärel lahusti baasil järjekorras SE, EW, EO, EC, OD, DC ME. Veendu alati, et esimene
toode oleks korralikult lahustunud enne teiste toodete lisamist. Segu valmistamisel ja
pritsimise ajal peab segisti töötama. Alati tuleb pritsimislahus kasutada kohe pärast
valmistamist.
Säilitamine
Säilitada lukustatud, kuivas, külma eest kaitstud kohas. Hoida eraldi toiduainetest ja
loomasöötadest. Hoida mitte alla 0 °C ja mitte üle +30 °C. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta
otsese päikesevalguse eest. Toote omadused võivad muutuda, kui ainet/toodet säilitatakse
allpool ettenähtud temperatuuri pikema aja jooksul. Kinnises originaalpakendis säilib toode
24 kuud.
Jäätmekäitlus
Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega ja
lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat
on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda
üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Esmaabimeetmed
Eemaldage saastunud rõivad.
Sissehingamisel: tagage patsiendile rahu, viige värske õhu kätte, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: peske põhjalikult seebi ja veega.
Kokkupuutel silmadega: kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15
minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Neelamisel: loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.
Käitlemine: kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid)
konkreetne vastumürk puudub.
Rohkem informatsiooni vaata toote ohutuskaardilt.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste ja praktiliste
kogemuste põhjal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille
on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik
ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja
ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka
ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

